
 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4a 

0484 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Politiavdelingen 

Telefaks 

22 24 95 30 

Saksbehandler 

 

 

 

 

Politidirektoratet 

 

 

 

 

   

Deres ref. Vår ref. Dato  
 18/5262 30.07.2019 

 

Oppdragsbrev POD - Rutiner for saksflyt mellom politiet og 

Utlendingsdirektoratet i saker som berører hensynet til grunnleggende 

nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn 

 

Oppdragsbrev nr:       08/2019 Tillegg nr.  

Oppdrag:  

Frist for tilbakemelding: 1. november 2019 

Budsjettkapittel, post og 

evt. prosjektnummer: 

 

 

Bakgrunn for oppdraget: 

Vi viser til UDIs redegjørelse av 23. juli 2019 om innvilgelse av norsk statsborgerskap til 

en person som samtidig var under etterforskning og siktet for terrorvirksomhet i Italia. 

UDI redegjør også for sin oppfatning av dagens rutiner for innhenting av informasjon 

og undersøkelser i forbindelse med behandlingen av søknader om statsborgerskap, 

herunder hva som gjøres for å avdekke saker som kan berøre grunnleggende nasjonale 

interesser eller utenrikspolitiske hensyn, jf. statsborgerloven § 7 annet ledd.  

 

Beskrivelse av oppdraget: 

I likelydende oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og 

Kunnskapsdepartementet (KD) ber vi PST, POD og UDI drøfte og komme fram til 

hvordan rutiner og informasjonsflyt kan forbedres for å sikre at saker som kan berøre 

grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn blir tilstrekkelig 

opplyst og riktig avgjort. Det samme gjelder saker som kan involvere annen alvorlig 

https://www.udi.no/aktuelt/redegjorelse-om-statsborgerskapssak/
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kriminalitet. Vi ber også om at det vurderes om veiledende indikatorlister i instruks F-

05/18 og GI-08/2018, som angir forhold som kan indikere at en sak kan berøre 

grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, bør utvides med 

flere kriterier. 

 

Oppdraget må ses i sammenheng med det allerede pågående samarbeidet mellom UDI 

og PST for å sikre ivaretakelse av grunnleggende nasjonale interesser ved del- og 

helautomatisering av statsborgerporteføljen, og med eksisterende rutiner for 

informasjonsdeling mellom UDI og politiet.  

 

Dersom partene under arbeidet identifiserer spesielle behov knyttet til 

informasjonsutvekslingen i saker som kan berøre utenrikspolitisk hensyn, må dette 

omtales i tilbakemeldingen. 

 

Videre bes PST, POD og UDI om å vurdere eventuelle behov for regelverksendringer 

og/eller økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

UDI har initiativansvaret, og gir en samlet tilbakemelding til departementene innen 1. 

november 2019. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Camilla Landsverk (e.f.) 

fung. ekspedisjonssjef  

Kristin Hemmer Mørkestøl 

avdelingsdirektør  

 

 

Kopi: Kunnskapsdepartementet 
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